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Organas Amerikos TAduv
Rymo Kataliką ■

Juozapo Darbininkų '
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NEph'SO ŠVENTES.
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KlUUkM Jtarfnpnurtl, taftai 
KikM Ir pMtfnntom d«l katali
kę spaudo* sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui Ir pačiai Bainy- 
Mai, ir Žmonoms naudingesnis, 

t negu pirkimas bažnytinių Indų Ir 
net negu bažnytines npelgoe. Ba
ko! to nesupras visi katalikai, mos 
negalime tikitis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms, Įmonių ' 
▼adai, pirmiausia gi kunigai, U- 
ri skaityti tai savo didžiausls už
daviniu. .'

Vyskupas Kiliai.

SUBA.TA, tflEOTŽES 12 D., ’W.

*

NUŠOVĖ PRIE STALO.
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Kotelio ’ valgykloj didžiu- . 
ma svečią jau buvo papieta
vę, kuomet. Šovė jas priėjo ■ 
prie rusą-stalo ir paleido šū-; 
vius. Pirma kulka teko Vo- 
royskiui už ausies’. Jis vie
toj mirė, neštaręs nei žodžio. 
jBo to jis gavo" dar dvi kul
kas. Vienas iš jo padėjėją 
Ahrenš'visada turėdavo re- 
'.l«» - «■> • •—• —■» *• ’ — .-ęsT

volverį ir išsitraukė'šauti. 
Bet jau'jis buvo gavęs dvi 
kulkas. Tuo tarpu jam Vol
teris tvėrė už- rankos,- kad 
jo kulkos nepataikytą į sve
čius. Užmušėjas tuo tarpu 
nesiliovė pliskinęs ir leido 
sūrius į antrą Vorovsldo pa
dėjėją Didvilkauskį. Po vi
sam šovė jas nuėjo pas kote
lio savininką ir šakė būsiąs 
iki policija atvyks. Už pus
valandžio pribuvo policija. 
Sužeistas Ahrens sušuko: 

-n k . -p x*-<+ fu Šveicarijai tas brangiai 
JLzŽXD£ll Tčll^libLTT. j 

cvUSvlS*
. ® • 

Šovė jas Conradr sakė at
keršijęs rusams-holševikams* 
už nužudymą. Rusijoj jo dė
des ir brolio. ■,

Kiti Rusijos delegacijos 
nariai bevieliu telegrafu 
pranešė apie tai Maskvai.

Karalius susirgo
■ ■ * - . i ■ • *■ . ‘

nuo makaronų
\ ’ -

PAS POPIEŽIŲ. ‘

• Rymas. — Anglijos kara
lius ir karaliene aplankė po- 
piežią. , Šventasis. Tėvas, 
juos priėmė iŠkihningai. 
Kartu su karaliumi ėjo ir

- Anglijos atstovas prie Vati
kano. ' Tasai* atstovas pas
kui iškūlė karaliui ir Vati
kano: svečiamspietus.

Dėl didėlių jlynie karščiu 
ir dėl italų makaroną kara- 

. . ; liūs truputį suiicgalūjo, *

t

Lozana, Šveicarija. i?a-
saulio politinę atmosfera ta
po" paįvairintą, atsitikimu 
Šveicarijoj. Lozanos mies- 

.. te kotelyje tapo nušautas 
Rusijos delegatas Vorovski 

* ir jo du padėjėjai, tapo pa
šauti. Tas atsitiko lietely j e 
delegatams bepmtaujant’ 

■ Nušovė šveicaras, kurs; bu
vo gimęs, ir augęs Rusijoj 

. Petrograde ir tarnavo, caro 
armijoj. ■ . .

Toji Rusijos delegacija 
vo nekviesta atvykusi’ da- 
inti -ali jautą . turką ,kon- 
ncijoj. Alijantai jos. į 
erenciją neįsileido. Šio- 
lienomiš’ Šveicarijos fa- 
i tiems bolševikams pra- 

ė,’ kad jie išsikraristytąi 
Šveicarijos. Bet Vorovs- 

i gavęs apie tai žinią, sakėj 
nepaisysią^. Dabar fašistą 

. valdyba sako, kad šita pik
tadarybė tai ne ją darbas.

• Sako,- kad ją tikslas buvo 
paimti rusų bolševiką ne
kviestus delegatus ir “išpra- 
vodyti” iš Šveicarijos.

Užmušėjas yra Maurice 
AJ:exander Ooiidradi. .

O

.< .

KA RO LAIVAS - - 
RUSIJON.

■ London., — Anglija pa
siuntė karo laivą į Rusijos 
Muymano pakrantes. Ten 
rusai trukdo Anglijos žūkla- 
vimo laivams. Dabar Aug- 
Ii j a užsistos už savo žvejus.*. 
..--k. ->*■ . - . -*;

išrinko preeidenta
. -* A--»

--------

London.— Afrikos- negru 
respublika Liberija išrinko 
prezidentą King antram ter
minui.-

Lozana. Pereitą seredą 
alijantu-ti^’ku konferencijoj 
buvo duotas įnešimas neturė
ti posėdžio ketverge dėl šeš
tiniu švenčiu, Turką atsto
vas užprotestavo. Pareiškė 
jis:

“ Šitoks įnešimas'yra min
džiojimas Turkijos suvere
niteto ir laužymas mūsą tei
sią. Ne mūsą . dalykas ar 
Kristus nužengė į dangą ar 
ne ir kurioj, dienoj. Jis tą 
padarė. Mes nieko nęturL 
mF sū' krikščionybe' ir nepri
valome jos švenčių švęsti.” 

Nutarta, posėdžius turėti.

REIKAJLALJS PAKAI-- 
KINTI SUTAPTI. ■ 

Parijžius.--PTUnAio^ val
džia pareiškė, kad su Tur
kija tol nbsitaikys iki ji pa- 
naikys sutartį padarytą sii 
Amerikos Cliestėriii, kuriam 
suteikiama Turkijoj konce
sija žibalą išnaudoti.

■ .1 '■ I. L

TRAUKINIS ĮKRITO Įt 
UPĘ.

Berilu. — Užimtoje Vo
kietijoje vokiečių traukinys 
varomas francūzu įkrito i r- Į. v **
Beimįiipęy „ Jųielaimės vicdtt 
neprileidžia 'fiAncūzai- Ne
žinia ar išliko nors vienas 
gyvas žmogus.

SUAREŠTAVO
PRANAŠĘ 

---- - - - — ■ fc.

I MM—Maaa

Bergen, Norvegija.—Fiu- 
landijoj atsirado moteris 
Maria Akerblom, kuri .po 
:visa sali nuo krašto iki kruš-

V 4- '

to jojo ant arklio ir skelbė 
žmonėms, jog pasaulio pa- 

u--—i—.•  .

- . ' ■ ■ 
baiga arti. Ji sakė, kau 
l)ar jairneverta nei dir 
nei pinigu: taupai, nei 
mą taisyti. - Tūkstani 
žinomą.patikėjo ir sub 
Imitavo, nedirbdami. 1 
galios valdžiai prisėjo įsik 
ti ir pranašę uždaryti ka 
jiunįjį. •

w-

ArnUS® PARODA.

■ • Gotlienburg, 'Švedija. — 
Švedijos karalius gegužio 8 
d. su didelėmis iškilmėmis 
atidarė to miesto jubiliejinę 
parodą. Visi namai ir vi
sos gatvės išpuoštos, kaip 
nekuomei to miesto istorijoj. 
Žmonių • puikiai .pasirėdžiu
sią iškilmėms pilnos gatves. 
Parodos rūmai labai origi
nališkai ir puikiai pastatytu 
Kainlius entuziastingai pri
imtas. Jis aplankė visliu 
parodos rūmus.. Iš visą sa
lią 120 laikraščiu korespon
dentu suvažiavo.

t • '

Posen, Lenkija, —' Fran
ci jus maršalas -Foėh • aplan
kydamas Lenkiją pareiškė, 
kad Francija rems Lenki j jy 
Sakė, kad visas pavogtas že
mes Francija Lenkijai pri
pažįsta ir jei norėtą kas jas 
atsiimtą . arba Lenkijos su
tartis’ laužyti, v tai Franci ja 

gintąLenkiją.

į DARBININKŲ REIKALAI
NEPRIVALO UZė\

.. - RUSIJOS: \ V V

yVasliiiigton: — Amerikc ■ 
Darbo .Federacijos -valdyba 
visoms savo unijoms prane
šė, kad jos neprivalo niekt) 
turėti su -sovietą .Rusija ir 
neprivalo bolševiką autorite- 
Joįužgirti. Neklausant to, 
unijos čarteris atimamas. 
Seattle’o Centrai Labor 
Union yra indorsavus (už- 
gyrųs) sovietą valdžią. Fe
deracijos valdyba pareikala
vę tą atšaukti.

J

A STREIKAS.

*

MOKSLEIVIŲ STRE1-
' . ■ A.l.s'.

—------------ 1 ■'

Ilight^toim, A. L. — Ped- 
dle Instituto studentai su
streikavo.- Jie pareiškė nei
sią į klesas tol, kol trys stu
dentai, pavaryti iš mokyk
los už rūkymą, bus priimti 
atgal i institutą. Ten moki
nasi 375'studeiltu. >

Arihrerp, Belgija. — Ši
to miesto telegrafistai, tele
fonistai ir paštininkai su
streikavo. Komunikacija 
visiškai sulaikyta. Trans- . ■ • v *

kas. 1
Penki tūkstančiai gatve- 

• karių konduktorių ir motor- 
^meną pirmadienio vaakre 
turėjo susirinkimą. Vien
balsiai nutartą pareikalauti 
bendrovės padidinti užmo
kėsią iki 80c. valandoje.

Šiandie masimum užmo - 
kesnis yra 70c. valandoje. 
Susirinkime nutarta parei
kalauti 10 centą daugiau.

Iki pernai vasaros pra- 
cįžios konduktoriai su motor- 
nienaiš turėjo marimum 80c. 
Kuomet bendrove paskelbė 
nepasitenkinimų, darbinin
kai pakėlė streiką. Susi
taikinta su 70c. pasiremiant 
tuo, kad per' metus atpigs 
gyvenimas.

Tuotarpu gyvenimas iki 
šio laiko neatpigo. įvairią 
pramonės šaką darbiniu-.

perluotoj ai kokso ir anglią p.uns nžmokesnv s pakeltos, 
teip-gi sustreikavo. Streikas' Dėlto’ " " ’ ‘ ’
grili prasiplesti po. visą Bel
giją. Valdžia plenuojamiili- 
tarizuoti įstaigas, kur strei
kas pradėtas.

mažiau geria

Daugiau piktumo tarp 
Anglijos ir Francijot

’ I -

čia dvi propagandos. Ralį- . 
doiiieji bolševikai/ norėti’ 
matvti Amerika bolševisti-

**- ■ T ■ ‘ ' j

ne, sovietine kaip Rusijoj a. 
O įvairūs Europos, y politi
kieriai norėtą įtraukti Ame 
riką maišytis į Europos ša 
lią reikalus. Gi Amerika ne
pageidauja nei to, nei to.
Tad p. gidams republikoną ■ 

vardu ir atsiliepia, * kad vi
sokios pirkliškos organizaci
jos, chambers of commerce, 
pramones . konferencijos, 
tautiniai kliubai ir tt, sau- 
gotūsi nuo propagandistą į- 
tekmės ir kad- aną darbui 
pasipriešintą.

Tesistengia. sako p. Adams* 
jie savo šalyse prieiti prie 
tvarkos, teatstato. žmonnj 
labą rimtais darbais savo ša» 
lyse, kaip tai padarė ir da
ro pas save Amerika. Irtę- 
ncsimaiŠo g. Yusu vidujlfe 
reikalus, teneskleidžia apie, 
mus netesingus ntsilepimus . 

pas-save.
Tie neprašyti; mokyto jai-i**- 

žeidžia mūsą -garbę ir išreiš
kia pažeminimą, skverbda
miesi mus mokyti, ką mes 
turime pas save daryti. Mū- 

^ są agentai palandžioja pas • 
| juos pasakoti, ką j ie turėtą 
pas save padaryti. — : '

Amerikiečiai eina į Intas 
šalis no politines suktybes 
varyti, bet pagelbą teikti 
maistu, drabužiais, vaistais 
ir kitokiais patarnarimais.: 

‘ Nekurie atkejiavusieji rii . 
savo propaganda slepuk &■', 

noma, ją ; kaip kam atrodą 
kaiį ją atfeoifevhuo tikslas y? 
Ta paremti Demokratą pat* 
tiją ; Amerikoje. Bėt get-: 
kiaurieji savu demokratai, 
Amerikos pątrijotai, Turėtą 
tokius svetimšaliu^ rėmėjus 
pasiųsti šalin. Žinia, kad - 
jiems' ne demokratai rupų 
tik savo tikriau gal būt pęr 
demokratus, pasiseks Ufsięlg- 
tu , y y >■ t'

Visiems Amerikos patrik 
tams, nežiūrint Vpulithuą 
nunnunną/ reikėtų nusista- 
lyti prieš kokią nors

s •- ■ . ■ 
'<•»». ‘m • .*!*-•

ANGLIJA REIŠKIA 
NEPASITENKINIMĄ 

l
--------------------r.

London. — Anglijąs irž- 
sienio reikalą ininisteris aiš
kiai pareiškė nepasitenkini
mą iš Francijos pasiskubini- 
mo atsakyti.Vokietijai į jos 
pasiūlymą kontribucijos. 
Anglija sako, kad tas vokie
čių pasiūlymas liečia ne vien 
Franci ją- o ir visus ali j au
tus.’ Todėl Francija sava- 
li.ai bė pasitarimo su alijan- 
tais pieprivalejo .atsakyti 
Vokietijai.

Dėl šiį) Anglijos nepasi 
tenkinimo Francijos valdžia 
gan nusiminus. Ypač tas 
Franci j ai nepatogu, kad 
Anglijos, karalius yra sve
čiu Italijoj ir .tuomi Italija 
nustatoma prieš. Franci ją. I- 
talai ūžgjTė anglą-pasmerki, 
mą francūzą,

*
i

Z,

RENGIA SAVO PASIŪ-
f LYMA.

• Paryžių*.—Kadangi Fran
ci ja atmetė Vokietijos kon- 
tribucijos’ pasiūlymą, tai 
Francija su Belgija dabar 
rengia savo pasiūlymą, kur 
smulkiheniškąi išdės savo] 
reikalavimus.

rrhf svVa^iai^ias

Quluey, ilL y— Vakar čia 
prasidėjo 25»ak methūs I11L 
imis valstybės Kolumbo Vy
rių suvažiavimai * ■ ‘

■ / NI K K O NESAVO.
‘ IA-redak-

torius Ryw buvo patraukęs 
teisman1 riamuęl Gompersv 

"Amerikos Barbu Federjud- 
jos -prezidiąitą*; Reikalvė 

;^»0įkV’ Bet teismas pu iš- 

tąrdymo išmėtė lydą,
' - -<. " ' A.. '..r-^- ' ' ■ . ■'

HALSAS PRIEŠ
, PROPAGANDA*

. .A ir konduktoriams su 
motormenais gyvenimas pa
sidarė nepakenčiamas. /

;; SULAUŽĖ'TEISES. ■ :‘ ’’ M
. A usthi* Texas val

stybės legislątyvis komitetas ‘ 
be teismo, iiubaądė kalėju 
man 20-iai dteniį: Young- 
blood iš San Aiitonio, Tex.r 
■nes šis Šaukiamdkkomiteto j 
: tardymus ne vien nėjo, bet 
patį kmhitetą kritikavo.^

Kriminaiis,. -apeliacijos 
teismas parėdė Youngblood 
palruosuoti.Tri- ntMprendė^ 
kad tas legdslatūrbš koniite- 
tas neturi teises', 
bausti kale j imu..

.. <- y:. .j
• NULA.IM1P

Diighes. Developnurif kon> 
įnmijosAftbtuyPj ištiko ėks- 
pliozi ją. . Degą žibalari Už
sidegei 115,000; bačką žibalo. 
Liepsnos buvo nesvietiškus. 

, Per 1Ū milią liepsnos buvo 
inatotb<^^ Šud**£ *-

♦

ISBIVVSTE HUAIAŽtiJO.
• t , '

Prūselis.—Išeivvste į Su- 
vienytas' Valstijas per Bel
giją mažėja. Bąį mėnesį 
Antveypą apleido 542 emi
grantai. • . ■ - .. ' ’ : :

' Beiliu. -^- Vokietijoj štip- 
riąją svaigalą, vartojimas 
įnažeja.' Valdžia turi ją mm 
nopoliją. Pereitą niefą spty 
tią mėli, spirito išnąudota 2,- 
500,000 galioną, o sausio m. 
š. ui. tik 1,000,000 galioną; X) 
.per tris pastaruosius piene? 
sius išnaudota vo^ 1,000,000 
galionu. " J1

KURI AUKIAS JIIVIAN
’ r' ' ■ * z

. ' Ne u' Vovls ’ — ■ Pernai 
(W22) metais- apdraiidos 
kompanijas - laimėjo slau
giau, negu bile kuriais kitais 

; metais. Pernai bendrai 
imant apdraūdns’paimtą už

. »

'4
v

LIETOmiDMHINM, ATMINKITE! .
... .Kad uDarbininkas’’ jau parduoda Lietuvos - pimgųrvli-

. tų-pėrlaidas’ ji’ savo draugams darbininkams sutrikią 
patarnavimą. Tai-gi visi: tie, kurie norite,' kad* Jūsų

. ’ šiuhčiaini Lietuvon pinigai patektų į Jūrii.gimniių rą> 
kas, visuomet kiįeipkĮtęspas' J f D jisai

• . * visuomet nuoširdžiai Jums ptaąrnaiis. ' 
Daflnninkai, atsimiikito kad “DaibniinkasT yra..<Jūsą 
DIDŽIAUSIAS DRAUGAS. 7 " ’

• Siųsdami pinigus ar’ klausdami litų- kainų visuomet adrę*; 
suokite laiškus šiaip . ? ’

< < D a R n t-N IN K A S r 1
36G West Broadyr^y, • - i... Boston 2^ Mass išmokėjo $1 >00031,734.

h

b

I

■M

ŠOU U ALINTI >
KOKO RUSAS.

R r lineliai. Tarptautinis 
sočijftlirių kongresas Šiemet 
įvyks Hamburge, Belgą so- 
ęijalistaš Vandervelde darys 
pranešimą -apie pastiūlinę 
padėt p J is raporte pareikš, 
kad ’ vokiečių . pasiūlymas 
kmitrihurijos ir garantijos 
esančios permeukos..

*• • •' ■

y. ^STKKIKA^.,
. ■ ' ’r-4—

žmones
*•« 1 \ ’

i

$10,5Q0,000,000. .Pontįitinių (■lncagoje ’ prabifttonm* 
’* t-*2- ** AA/JrtA1 4 ’ •. .gątvekariu '

Rvpublikodų Tautinio Km 
nuteto pirmininkas Jmms.T. 
Adams smarkiai. atsil lapė 
prieš visokią giminę

.1

>

j.

: - r- r
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. ♦ '
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. I Bouth Bo«tbn’o utarnlnkalM, 
ir rabatoml*. Leidžia Am. 
ymo K/taukų Juozapo

C
|DJitiBININKA^,

i Papkr.
Wi*hed •very rue&day,' Thursday, 

( Baturday by Si. Joseph’s Lith- 
* aAM E. C. Associatiok ai Labos,

.mtejęd aa second-claea matter Sept. 
X 1915. a t the- post offlce at Boston, 
&M., under the Act of Hardi 3,1879,” 
Vcceptance for mąiling at apecial rate 

poMtage provided fcę In-Sectlon 1103, 
t oLOct. 8,1917. authorized on July
191&” ----- ------

. y Stt&acrijrtion Rateli
* 1

f • ę4.50~
,n and suburbs ............$5.50

•aljfa countriet yearly.........|5.50

:A . f
b • ' —r - .
’• Lietuvos liberalų laikraš- 
js “Lietuvos Žinios” suriko 
bausmingai:‘‘ Lietuvos *gy- 
ęntojaį! Valdykite per mi
egus davatkas! • Milicija 
.epajėgia.” Tas laikraštis 
įprašo, kad bal. 15 d. Sleže
vičius Vencius^ bandė 
Prienuoše kalbėti apie

. kimūs, bet ^ vietos davatkos 
< baisiu pypimu, klykimu ir 
.kitokiais' .nepadoi laiš gar
sais, visai nedavė oratoriams 

. kalbėti.” Milicija, nepajėgu- 
sl-tvarkos padaryti. * Kad 
to daugiau nebūtų, tai duo- 

~da ras laikraštis šitokį suma- 
(nvmai i Tm ei ų dabar kiek 
vienam mieste ir*bažiiytkio 
my susitverti tikrų susipra-. 
šių piliečių būriai (gal . šau
liai tąm tiktų), kurie saugo
ti}, konstituciją ir žodžio lais- 
vę.’ . -

Tas pat laikraštis višai ne
senai. rašė su pamėgimu, 
kaip “žmonės”.nedavę kri
kščionių demokratų kalbėto
jams kalbėti Marijampolėj. 
Der pereitų rinkimų agitaci
ją .daugybėj vietų Lietuvoj 
krikščionių kalbėtojains bu
vo'trukdyta. Lietuvos ir A- 
merikos liberalų ir sočijalis- 
tlį laikraščiai' tada ne apie 
piliečių komitetų steigimą 
ginti konstituciją ir žodžio 
laisvę rašė, bet rankas try- 
lįė ir džiaugėsi kad “susi- 
jjratę” žmonės krikščionių 
kalbėtojus tai sumušę, rai su 
'patais į pakalnę paleidę, tai 
nušvilpę. Dabar kubinei 
patiems teko paragauti • sa- 
yų. vaistų, tai net drįso už- 
$minti apie šaulių.panaudo
jimą savo propagandai.

v

T Gerai čia prisiminti, kad 
.X brikos sandariečiai, Nat- 
Kvičiaus' įkvėpti pasistatė 
Hsalsį: jei centas šauliams,- 
rgi doleris socijalistų liaudi- 
ntnkų partijai. Visi libera
lai dabar gdl pamatys, kad 
toks obalsiš mažiausia klae 
šBngasyra. .

A' - - uu'i r i■*■■■-Hio",

KAS PO KAPITALIZMO?
. h 9

Mes 'darbininkai žiu *' . 
Jad dabartinis kapitm> Ū 
surėdymas netikęs, kad da
bar yra daug išiu udojimo. 
vienoj pusėj mažame žmo ■ 
nių skaičiuje sukoncentruo* 
ta perdideli turtai, kitoj pu- 
l žmonių įkalčius

V ' - .. Reiktu.ko4
o

j r
T7“ 1

Žinome, jog ši& kapitaliz
mo surėdymas nesitęsia nuo 
žmonijos pradžios ir jis, ži
noma, netvers amžių am
žius. Koks surėdymas seks 
kapitalizmą? ‘ Kas kapita
lizmą bei carizmą sękė Ru
sijoj, visi žinome. Teip-gi 
žinome tos perversmės vai 
sius. Todėl mes nepageidau
jame, kad kas panašaus į- 
Vyktų šioje šalyje. . Rusijoj 
prie carizmo ir kapitalizmo 
geriau buvo negu dabar prie 
bolševizmo. Šioje salyje bol
ševizmas gal tokią sutvertų 
gerovę, kokia buvo Rusijoj 
prie caro.

Bet jei .mes ljetikime,k kad 
Amerikošrkapitaiizmą~seldtt 
koks nors bolševizmas ir jei 
nuo jo purtomės, kaip nuo 
choleros, tai koks čionai su
rėdymas turės sekti, koks 
surėdymas yra čia rengia
mas?• ' ,. * to

įioje šalyje yra rengiama 
dirVa pramoninei demokra
tijai. To surėdymo pama
tus patiesė Plumb, kurs ne- 

; lab' senai yra miręs. Jis-gy 
vu būdamas buko Amerikos 
organizuotų darbininkų pa
tarė jas. Jis yra išdirbęs de
mokratinį pieną didžiosioms 
pramonėms valdyti. Su ši- 
irtoblenttmėskelbįamakakia 
nors kruvina revoliucija, 
konfiskacija ar kas pana
šaus, apie ką Europoj tiek 
šnekama ir“daroma. Čia vis
kas ineis ramiu įstatymo ke
liu, panašiai, kaip kad val
džia karo metu buvo paėmus 
geležinkelius, kaip svaigalų 
biznis buvo uždarytas. •

Dabar Plumb’o pieno šali
ninkai išleidžia veikalą: 
Lndustrial pemocvacij by 
Glen Plumb and Wnį. G. 
Roylance.

*'

. r #

L. D. S. suavžiavimas mi
nėtų valstijų yra kviečiamas 
susirinlyti gegužės 20 d., 1923 
m. 1:30 valandą dieną. At
sidarys suvažiavimas kun. 
Šeštoko bažnytinėj salėje, 
568 Brome St., New _York, 
N. Y.,, , , , ‘ t

Gerbiamos L. D. $. kuo
pos minėtų valstijų, išrin
kite delegatų kodaųgiaustą, 
prisiųskite į L. D. S. suva
žiavimą ir priduokite dele-. 
gatams naujų naudingų su
manymų. ■Almėtas suvažia- 
viniasturetųbūtisvai'besms 
už kitus.pereitus suvažiavi
mus. Yra daug svarbių da
lykų, senų užsilikusių ant 
apkalbėjimo ir dabar randas 
naujų kuriuos turėsime tin
kamai apkalbėti minėtame 
suvažiavime. Gerbiami de
legatai tik nepasivėlinkite. 
Meldžiame būkite visi bei 
visos į laiką.

Kviečia —
. J. Kijyius.

PRANEŠIMAS
L/VYČIŲ X A. APSKRI- 
, ČIO KUOI’Ų DOMEI.

L. Vyčių N. A. Apskričio 
metinis suvažiavimas įvyks 
gegužes 27 d., 1923 m. i-mą 
vai. po pietų’ Šv.., .Pranciš
kaus parapijos svetainėj, 94 
Bradford Lawrence,
Mass. ' <. \ ’

Pageidaujama kad visos 
kuopos prisiųstų savo atsto
vus, nes .šiame suvažiavime 
bus svarbių dalykų aptarti-.;

Ona Sidaravięiatė,
Raštininkę.

ATVIRAS LAIŠKAS
JUOZUI LEITAI,

Lietuvos šauliui.-

Kad apsaugojus Lietuvos 
gyvybę kaip nuo išorinių, 
taip vidujinių priešų, Ame
rikos lietuviai katalikai ne
sigaili'savo aukų, kad fily 
užtikrinus Lietuvos katali
kams laisvę ir apgynus nuo 
bedieviškpsios vergijos.

*■

“Lenkas, žydas, bolševikas 
Ir ‘valptietis-cicilikas’ 
Lenda, skverbiasi Seiman, 
Bet liefuvis-katalikas 
Ten neleidžia išdavikų: 
Spiria koja juos pilvam. ”

Kad išspyrus visus Lietu
vos priešus, laukan, Am. liC" 
tuviai katalikai vienos savai
tes laiku suaukojo apie tūks
tanti dolerių. .

Valio,* Amerikos lietuviai 
.katalikai, ■ nepriklausomos 
Lietuvos, ištikimieji Vaikai! 
Valio,'laisva Lietuva! .

Aufcų suniMad

Watei'bury,' Čoini,. 
Uurtfoi'd, Ct. .... 
Now Britain, Conn
Ualtiiiiorei Md. .

s “

taisonia, Conn.
v
Ck’vcland,. Ohio, D. L. K. 
; Vytauto dr-ja ......... 
Brooklyn,. X Y,, SS, b. K.

K. A.

Viso ... 
Pirų
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•mv. nsmeną gauta

134 kp. ., ,

ąiielas Brolaii Kristuje! '
Tamstos- laiškas, •. adresuotas j 

'Bostoną, pasiekė manę Amsterda
me. . - ■

’ Stebiuosi* iš kur Tamsta gavai 
mano antrašą. Nei vieno Radviliš- 
kčje, a sykiu ir Tamstos nepažįs
tu, bet/ gerbiu Tamstos drąsą, ir, 
.mylėdamas savo mylimiausią ’ tė
vynę Lietuvą,—myliu visus Tuos, 
kurie dėl Jos laisves kovojo.ir ko
voja ir, Tamstai, kaipo vienam 
iš Tą Kovotoją ištiesiu, dešinę ir 
Tamstos ypatoje, sveikinu visus 
Lietuvos karžygiui O, žuvusius 
už Lietuvos laisvę, ‘pasižadu tan
kiai atsiminti šv. mišiose. • * - 

i Tamktai gi, pats, būdamas tik 
svetys Amerikoje, siuneiu mažą 
dovanelę 50 litą, sakau dovanelę, 
nes Lietuvos ginėjai turi būti vi
su kuo aprūpinti ir apdovanoti,; o 
pašalpos, bei išmaldos; davimas ga
lėtą įžeisti Lietuvos karžygių gūis 
bę. Todėl Tamstai siunčiu;dpva-: 
nčl’ę,•;« ne pagolbą-pąšalpą.

Širdingai sveikinu Tavo, Lietu- 
; vos Kaį-žygi, o Dievas, tegul su
teikia, Tau greitą pagyjimą.

Su tikrą meile, ■ ’ ■ 
l^unigąs Petras KaMukas, 

.... šv. Kazimiero Drnugios Kaune, 
Geiioralis Įgaliotinis Amerikoje.

GERBIAMIEMS
' ' VARGONININKAMS

Tik ’-kij ’ išėjaiš. spaudos 
spaudanti ąnt storos popierus 
Mišparai. -Labui paraukus 
kitaroms vartoti. Lirinviški 
paaiSkinhhai. Krjna vieno 
lakšto 6 centai, tfliaut 10(J 
parduodama už 5 dol..

> --------'•-*-**A.ĮJIJ-'

i

| ŪKIŲ ŽEMĖS
žmogus, turėdamas mažai 

pinigų, .bet norėdama pirkti 
ūkei žemes, sago Suv. Val
stijų Žemdirbystes Departa
mentas, turi pasirinkti arba 
mažą ūkę apgyvento j vietoj, 
ir gali išrandavoti kiek nors 
savo žemės, arba didesnę ū- 
kę naujoj, neišdirbtoj vie
toj, kur turės kęst visokius 
nesmagumus ir gal laukti il
gą laiką pakol jo 'sunkus 
darbas atneš , pelno. Suv. 
Valstijose yra beveik tiek 
daug akrų žemes, kurie ne
padalinti į ūkės, kiek yra ū- 
kių žemės. Tą neapdirbta 
žeme randasi per visas Suv. 
Valstijas? ——

Daugelis svetimšalių nusi
pirko ūkės, vietoj kas dabar 
“vadinta, “Great. Lakęs dis- 
triktas,” (Miclįgan, Wis- 
consįn ir Minnesota valstijo
se) . Žemė miškuose ir rei
kia medžius nukirsti ir ge
rai nuvalyti, pirm negu ga
lima iš tokios žemes padary
ti ūkės.* Patyrimas rodo, 
jog tokioj vietoj yra geriau
sia įvesti pienininkystę. Bet 
ir gerai iš' pradžios . auginti 
bulves. Ūkininkai, agentai 
ir kiti, sako, Jog ima apie 
tris metus pakol tą žemę ga
lį mivalytirir suiiįkt. užtek
tinai .parankumų pragyve
nimui-' ir skolų užmokėjimui. 
Per tuos tris metus tokios li
kęs savininkas gali pusiau 
dienai kur kitur dii'bti, tokiu 
budu uždirbti kiek nors pini
gų. J is gali dirbti prie ko
kios kompanijos kaipo me
džių kirtėjas. '.Tokios žemės 
randasi šiaur-vakaruose. ir 
pietrytuose. Ten ūkininkys- 
tės padėjimas visai kįtokis.

Prieš perkant neapdirb
tas žemes, pirkėjas turėtų 
pilnai ištyrinėti viską, ir, 
jeigu galima, nuvažiuoti ir 
peržiūrėti žemęzkurią mano 

,pirkti.. Eederalė .valdžia- į- 
steigė agentūras, kurios duo
da tikrą informaciją apie že
mes, arba pataria kur gali
ma gaut tokią informaciją. 
Tas palengvina.visą dalyką, 
ir laikąs ir pinigai nepragai
šinti. General Land Office, 
Washington, D. C., duoda in
formacijas* apie žemes ir iš
leido daugelį straipsnelių, 
duodant patarimus žmo
nėms, kurie nori įgyti žemes 
per “llomcštead Act.” Tr 
ant pareikalavimo .tie straip
sneliai prisiųsti. :Beveik vi
sa tokia žeme randasi vaka- 
rų valstijose ir geriausia ga
nymui ar dėl sausos .ūkįnįv 
kystės.
. Reclamation Service, 
Wasliiugton,xD.- C., prižiūri 
sausas žemes kurios turi būt 
aplaistytos, išleidžia straips
nius apie tai, ii< apie įvai
rius būdus kaip bando pas 
geibęti tokių, sausų žehiių sa- 
vimnkus. \ •

- Tire Commissioner of; 
Indiąn Alfai rs, . AVasldiig- 
ton, D. fk if Supcrintendėnt 
6f the pi ve Civilized Tribeš, 
Muskogee, 01 jalionui/išduo- 
dą tikras informacijas apie 
indi jonų ‘ žemes, kurias par
duoda, Gerai būtų susiuešt 
su tais oMsais, pirm degu 
4moĮies perka r žemes ftuo 
kompanijų arba, ypatų. \

Diyision of Lantl /Leono-- 
įmes, Ūmioj Statės .Depart- 
meni, uf Agrlčulture, “ Wašli- 
ington, 0/0, atsakinėja vi- 
sus kląųsimtis . atįie žemdar- 

' ''-t
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JOTASTABVIDAS -

ŪŽ TĖVYNĘ. _ .
Saulelė tekėjo. ' Jus špiiidiiliai apšvietė 

silpna savo šviesa liūdną, baisų reginį. ' ■
Ten, kur neseniai, skęsdamas žaliuose 

sodnuose, stovėjb gražus, žydintis kaimas, 
dabar vien tilt griuvėsiai ir.krūvos lavonų 
beliko... Viskas ■— ką tik galima buvo iš
nešti — buvo išnešta, o ko negalima su- 
daužyta^sudeginta; gyventojai — išpjauti • 
gyvuliai* išvaryti. Nieko negąile joBaišuš 
priešai.; senelius ir mažus vaikus užmušė; 
moterys gi turėjo kęsti nuo jų baisiausius 
paniekinimus. Rodos, visi sodžiaus gyven
tojai žuvo' toje baisioje kovoje.

. Bet... kas ten?! * - *
•Atsirėmęs 'savo sumuštą galvelę prie 

slenksčio guli berniukas. Iš . jo žaizdos sun
kiasi kraujas ; burnelė buvo pusatvira, ir iš 
jos tankiai išlėkdavo sunkus dejavimai, Tai 
mažas Jonukas. Jis lyg iš gilaus miego at
budo . <. Sudrumstomis'akimis apžiūrėjo a- 
pielinkes ir griaudžiai pradėjo verkti, pri- 
puldamas prie žemės . . Jis matė viską! 
Matė,, kaip jie — lenkai, kurių jis taip la
bai nekenčia, įsiskverbia sodžiuosna, degi
na, plėšia ir žudo viską, ką tik sutinka kė-

Taip ! Narsūs didvyriai kovoja su vai- 
kais, moterimis ir silpnais seneliais!
. r Vyrai visi išėjo karan, — nebuvo/kam 
ginti gimtinės —sodžiaus . . . O ten, toli, 
toli iiž-sodžiaus, lauke apsistoję tie “nar
sūs didvyriai” linksminasi dabar ir dalija
si,turbūt- išplėštais turtais, • /

Ir neapykanta, baisi neapykanta, su
blizgėjo mažo vaikelio akelėse ir suspaudė 
jis savo kumščius. “Prakeiktieji, tyčia jie 
išrinko laiką,. -kada namuose paliko vien- 
silpni seneliai ir maži vaikai.” . Vyrų nei 
vieno nebiivd! ■

— Bet tu kas ? Tau jau aštuoneri įne- 
taį sukako ! Atkeršyk priešams, savo tė
vynės! Bet . . . kaip? . Ir tas “kaip”so- 

; pūlingu dejavimu atsišaukia jo širdyje.,
. Jis neturėjo nieko, o jo priešai šautu

vus, paraką . .. 1
■— Parakas!, + Jonukas greit šoko ant 

kojų. .Parakas !
Jis atsimena, kaip du mėnesiu atgal, 

jis drauge su broliais vežė maišelius kaž-ko- 
kių juodų grūdelių, kuriuos paslėpė jie miš
ke,'prie kalno, požemėse, 'ten kur-dabar 
linksminas lenkai. Tų grūdelių buvo labai 
daug, ir broliai pripylė jais pilnas, bačkas.

Jis jau žino, ką daryti. Jis pražudys 
priešus įf-pakels tėvynes garbę!

Tyliai pradėjo šliaužti jis,, per minkštą 
žolę, o iš-ja galvos ris bėga karstas, prade
dąs sukepti kraujas, štai ir miškas, kal
nas, o čia tuoj bus ir inėjhnas požėmiųos- 
na. v ■ .

1 — Kits bus, jeigu durys užrakintos? 
Kaip jis yargšas,=-atidarys jas?.. B.ėt jos 
buvo no tik neužrakintos, bet dar . gi atvį- 
ros. • -

Berniukas praslinko požemhioMuu Drė
gna iv tamsu buvo Čionai. Persigandęs, ko 
tik nepargriuvo, bet laiku susiturėjo. 
' ' Liūdnai ir baisiai stovėjo dideles para* 

ko bačkos; tūkstančius mirčių atneš jos, rei
kia tik mesti uždegtą degtuką krūvon tų juo
dų grūdelių. '

Vaikas (tebėjo. Ant galo,’-verkdamas 
paigviuvo jis ant žemės ir pradėjo karštai 
ųuelstfek ' Meldė jis Višagųlio Dievo; kad 
duotų jam jėgų išpildyti šitą sumąuyni^i 
meldęsi jis taipogi- už savo mieliausiąją te- 
vxnę. • ' • , . ■ '■
? Bet štai jis atsistojo., šviesa, ramumu 
ir drąsumu spindėjo jo veidas>'K. . Jis už
degė .degtuką ir ištiesė, ranką * • • * Baisus 
spwlnuis’ sujudino miegantį rndeus -liakt 
ties Orą. Baisi krūva žemės, aknienų, fen." 
kų ir jų ginklų, su nrišapšakytn greitumu 
išlėkė migštyn ir vėl puolė ant žėrnesr .

Žuvo priešai tėvynės, bet žuvo iv ma
žas Jonukas . ? ? Jis žuvo kaipo tikras did« 

savo grota tėvynes ge-

JONUKAS GERAI ATSAKE.

Pasibaigus dienos d/ii-biii pai-ap/jinėje 

Beturiu mokykloje, bernaičiu ir mergaičių 
būrys pasipylė iš mokyklos gatve namo eiti. 
Ateina prieš juos kunigas ,1 bernaičiai, per- 
siskirdami Šalysna, padarė taką kunigui 
praeiti ir, jam praeinantį visi pakele savo 
kepures. Tuč ta pačia gatvė ateina ir ku* 
įiigužis.' Tamtaip-gipadarčtakąųbntjani 
praeinant įiei vienas iš vaikų kepurės nenu
siėmė. . •’ ( *

Viena protestone moteris,. • tai matyda
ma, paklausė Jonuko: “Ką tai reiškia, kad 
jūs visi. pakėlėte savo kepures, praeinant 
jūsų kunigui, o kaip mūs kunigas ėjo, tai 
nei vienas to nepadarėte ? ” Jonukas atsa
ke - “Atsiprašau tamsta r— užtai, kad mūsų 
kdnigas yra tai tikras kunigas, paeinąs nuo 
Dievo, tikras Jo tarnas. Jis įgijo galybę,, 
priimdamas kunigystės Sakramentą, Kris
taus paliktą “kam atleisite. Čia ant žemės, 
bus atleista ir danguje, kam užlaikysite čia 
ant žemės, bus užlaikyta ir danguje.” Mū
sų kunigas klausykloje užima Kristaus vie
tų — jis yrą, Dievo, siųstas. Sakramentas 
kųnigysms yi*a- paties Jėzaus Kristaus įsta
tytas ir niįY apaštalų laikų~pąeiną._ _ O Jū
sų kumgųžiai tiktai 16 šimtmetyje atsirado' 
— nėra Kristaus siųsti, užtai mes jūsų kii- 
nigužį. tiktai ifž paprastą žmogų laikome, ne6* 
jis nėra jokiu kunigu. -

ŠVENTO BERNARDO BEG&Jli'
. " M* ,

Vieną vakarą, kuomet šventas I 
das karštai meldėsi bažnyčioje, jis 
nepaprastą reginį, kuriuo" Dievas ja* 
Reiškė kaip zokoninkai meldžiasi. . Jh 
mate, kad prie kiekvieno zpkoninko što 
angelas sargas su plunksna rankoje. \ 
ni iš jįj rašė auksinėmis. raidėmis, kiti s 
dabrinemis, vieni paprastu rašalu, kitivan- 
denimk Keletas vienok stovėjo nuliūdę, ir į 
savo knygas nieko nerašė.

Kada Šventasis su atsidėjimu žiūrėjo j 
nepaprastą reginį, norėdamas suprasti jo 
reikšmę -angelas tarė jam: “Zokoninke, ku
rių angelai sargai rašo' auksinėmis raidė
mis, savo maldas dievotai atlieka ir pilni y- 
ra meilės Dievo ir malones. 'Tie? -kurių an
gelai sargai -rašo sidabrinėmis raidėmis my
li Dievą ir meldžiasi karštai,' bet yrą neto* 
kie tobuli kaip, pirmieji. Tie, kurių angelai 
rašo rašalu, nori įtikti Dievui, vienok jų 
sielos nėra tobulos, jie nėra uolūs■ savo, mal
dose. Tie, kurių’angelai rašo vandemmi 
tiktai lūpomis garbina Dievą/jų mintys it 
paukščiai skrajoja visur, jų širdys atitblim 
tos nuo maldos. Tie-gi, kurių angelai sto
ju nusiminę ir moko nerašo į knygas, jau 
neturi savyje Dievo malonių,, jų maldos yra 
tiktai pasityčiojimas iš Dievo?’

Mielas vaikeli, kokiomis raidėmis tavu 
-nalūas) angelas sargas užrašo į knygas?

' KNYGOS PRAŠOMAS.

(t Brangieji, nelieskite manęs nešvariu- 
.misū’ankomis^ man bus gėda, jei paims ma- 
ue kitas skaitytųjas. Nerašykite ant manęs 
nei plunksna nei piestuvėliu tai yra ne-; 
gražu. Nedėkite mmięs atidengtas kniūps* 
Čia, nemėtykitė manęs ani aslos r ir Jums ne^ 
aptiktų, jei su jumis taip ylgtūsi. J

' Nepalikite manyje nei pieštuvelm, nei 
phipksūųl^rio, nei nieko stora, nes nūn. to 
genda apdarau . Jeigu jūs. pąįtovę ękaity* 
ft bijote, ūžmiršti vietos, kiu* sristojbte, tai 
ju’dmykito ženklo magu ir neužlaužinektto 
krašto lapo, n judėkite gražų popieriuką ar 
šiaįp ką. kad aū rimimi ir gerai galečimrpa* 
ilsėti. ’ ' u4. .

Neužmirškite, kad, jums pei^kaičius, 
nmn priseis atlankyti kitus skaitytojus, 
keiskite, kad aš likčiau graži, kaip buvu-

Neužuui’škite to. įką aš jums i>asa-
_ - . A ■. S... * -j.__

ši.
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JI8 BUVO KAIP Ntramugs.

l’BXJ8BIKI»KXBa . »

Dabar, jis aakori jaučiasi kaip še
šiolikos metą esąs ir dirba 

sunkiai.
■.-..Į-H-*.! j—-,W (

Ponas Tlios. MeSpaden iš De Seto, 
Mo., rašo: "Jusą Nuga-Tone’ą piitnr- 
hIu visiems, aš buvau sunykęs, be 
ir gyvumo, mane kankino ūmusis ik* 
virškinimas ir visokis noras buvo din
gęs. ' Tok|u aš buvau per dvejis me
tus Ir • keturis mčnąstuH, Nuga-Tone 
mane išgelbėjo.. Aš buvau kaip negy
vas; dabar aš jaučiuosi kaip16 metą 

.vaikas. Galiu sunkiai dirbti visą die
ną. ir bėgioti Ir žaisti kaip valkus.” 
Nuga-Tone sutelkia gerą apetitą, pa-

• gelbsti virškinimui, priduoda tvh’nt 
\ sveiką mėsą ir padarp sveikus Ą’vrns 

t ji mumoteris. i Sugrąžina spuįyą išblysku- 
• p \ slėnis be Ąjmujb veidams ’ ir žibės J

V akims. Pamėgink jį pats ir fsitikinlc. 
Vienam ^pilnam, menesiui gydytis tik 

,$1.00. Nuga-Tone’ą 'pardavinėja visi 
'geresnieji aptlęldninkai pozįtingai ga
rantuodami, kad suteiks pilną pate.'i- 

* '-kibimą, arba pinigai bus sugrąžini! 
(garantiją rasi prie klkevienos bonk'- 
lės) t arba imsiąs tiesiog apmokėtu-paš
tu National Laboratory, 1038 S. V/n- 
basii Avė,, .Chicago, pasiutus jiems 

____ $1.00, __ _____ -
-.i ..... ......

DRAUGIJOS IR KUOPO.
TEMYKIT.

r

VĖLIAVOS
>

IR ĮVAIRŪS 
.ŽENKLAI.

Ilgą metą praktikos artistinių 
mūsą darbą Rūdija' tūkstančią 
draugiją. Informaciją delsi rašj 
kitę: . .

M. A. Norkūnas,
. 16 Pleasant^ St., Lawrence, Mass

<

v
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DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VAIDYBOS ADRESAI 

BOSTON,MASS.

PIRMININKAS ~ Vincas Zaleckasų 
• • 81 Mercer St.r So. Boston, Man

_ VICE-PIRM. — Antanas Pas sėlis,.
146 Bowen St., So. Boston, Ma» 

PROT. RAŠT. — Antanas Macejuna*
450 E. 7-tb’St., So. Boston, •Map 

FIN. RAST. — Juoz. Vinkevičius.
., 169 W. 6-th St, So. Boston, MaW 

KASIERIUS — Andrius Zalieckas.
307 E. 9-th. St, So. Boston, Ma?s- 

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokaf-
1 115 Granite St, So; Boston, Mass
D, L. K. Keistučio dr-Ja laiko m&nc 

siutus susirinkimus kas pirmą nedS' 
> dienį kiekvieno menesio po No.' '69« 

Washlngton St, Boston,-Mass., 6-tą t 
vakare. Ateidami drauge Ir naują m 

. rlą su savim atsiveskite prie mpsą di 
. jos priraSytL
V ■ ..  ... ■  .

BV. ELZBIETOJ DRAUGIJOJ 
HARTFORD, CONNECTICUT. 

VALDYBOS ADRESAI.
- ■■r-'fr

-Elzb. MlelnikienS, pirmininke,
44 ,Cedar St, Hartford, Conn. 

. 0. Labickieng, vice-plrmlnink§,
90 Sheldon Street, Hartford, Coėt 

P, Lablcklene, iždininkė, .
44 ■Madison St, Hartford, Coni 

Marijona KatkauskaitC, fin. raštinlnto
16 Atlantic St, Hartford, Coli: 

R. Fundzieng, prot. raštininke,.
.19vValcott St., Hartford, Com 

šios draugijos susirinkimai būna ko 
antrą nedeldlenl kiekvieno^ mCnesh 
bažnytinėje salSJe.

KAS GIRDĖTI LIETUVIO KOUONUOSE.
»■ »l J 1

KAUJANYBE.

Brifįhton, Mass.. A. L.
R. K; Moterų Sąjungos 41-a 
kuopa i’engia nepaprastas 
iškilniiiigas prakalbas nedė
lioję gegužės 13 dienų š.‘ m. 
Prasidės'2:30 vai. po pietų 
ICoperacijos 'Svetainėj, 26 
Liiicoln St.- 
"j VPiTmiausia\&tfeii)UŠ vaikii 
paroda, nuo sę£ią\ inWesvių 

ikį šešių metų. Spręs vaikų 
sveikatų gerb. Dr. J. C. Lan
džius. Suteiks visiems nau
dingu patarimų kaip svei
kiems užsilaikyti. Sveikinu
siems vaikams bus skiria- 
:mos“dovaI[6K”Tarimr^ks 
prakalbos—pirmiausiai kai- 
dies/poni Ona Jankiene. Da- 
lįvprogramo pildys panele 
Marijona Sakalauskaitė, ku
ri . prijuokins publiką. To
liau kalbės • gerb. kun. P. 
Juškaitis ir gerb. kun. K. 
Urbonavičius ir iš Lietuvos 
kun. J, Mockus. Tąi-gi bus 
tarpe prakalbų įvairių pa- 
marginimų. Bus * priima
mos naujos narės už pusę į- 
stojimo. Si diena turi reikš
mę kaipo motinų diena. To
kiu būdu sąjungietės paren
gė Šią dieną delei naudos vi
sų motinų. *

Kadangi Dr. J. G. Lan 
džius daugelį , sykių yra su
teikęs naudingų patarimų 

“kaip:’-sveikiems Užsilaikyti/ 
tai-gi ir šį kartą, ypatingai 
motinoms bus pamokinimas 
kaip sveikus vaikus išauklė
ti. Taigi gerbiamieji nepa
tingėkite visi . atsilankyti į 
šias milžiniškas prakalbas.

Taip-gi tą pačią dieną bus 
šv. mišios 10-tą vai. ryte šv. 
'.Petro parapijos bažnyčioje. 
Visos narės būtinai turite 
būti 9 :30 pobažnytinėje salė
je. . . . •

J Kviečia' visus
Rengėjos.

^SfeS!

—L.. • " 1

* 
taip puiku vakarą, nes ižtesų yra 
sunki našta motinos, bet mes jai 
palengvinsime atiduodami-jai tin
kamą. pagarbą. O tą viską gali
ma atsiekti virs minėtam vakare, 
nes tik tam tikslui yra rengiamas. 

Tolinus buvb išklausyti delega
čių raportai iš apskričio suvažia
vimo. Raportai tapo priimti. Nu
tarta “prisidėti prie pirkimo naujo 
parko deyšvažiaviimj, perkant žū
ta ..,. \ .. A A/V - \
\ AtsilankęsY$rb. Was. vatjbvaš 
kun, Jonas J. Jakaitis užkvietė 
sąjuUgietes dalyvauti parapijos 
vakarienėj. Narės prisižadėjo 
paaukoti daug daiktą, dėl vakarie
nes. Taip-gi ii- tikietų paėmė par
davinėti.

BROOKLYN, M. Y.

LDS. 12-ta kuopa laikys menei 
ainį susirinkimą gegužio 14 d, Ka
ralienės Angelą parapijos salėje, 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Minė
tos kuopas nariai meldžiami visi 
ateiti į susirinkimą ir apkalbėsi
me savo reikalus—darbininkų rei
kalus ir, randasi keliolika narių, 
kurie neuŽsimokCję už kelis mėne
sius. . Meldžiami ateikite j minė
tą susirinkimą užsimokėti ir ne
pamirškite atsivesti nors po vieną 
naują narį, v- . . t ’

V i J. gyriiis, v- 
L. D, S. 1^ kp. sekretorius.

f

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOJ 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAJAI.

*

. i

t :

PIRMININKAS — VI. Paulauskai, .
90 B Street, So,. Boston, Masu 

VICE-PIRM, — J. JnruSa,
440 E. 6-fh S t., So. Boston, Mus. 

PROT. RAST. — A. Janušonis, .
1426ČolumbinRd.,S. Boston, Ma? 

FIN. RAŠT. — K. Kiškis,
428 Ė. frth fet., So. Boston, Maėf 

IŽDININKASL. švagŽdls,
111- BoAven St., So. Boston, Miuji- 

TVARKDARIS — P. Laučiui, '
31)3 & Ėlftli St, So. Boston, Miu- 

DRAUGIJOS minišas reikalo'—
366 Broadway, So. Boston, Mani 

Draugija savo susirinkimus laiko 
nedOldlenl kiekvieno mėnesio 1-rną vai 
po pietą, parapijos svetainėj, 492-B 
Sėvėnth St.,’ So. Boston, Masa...

iv. JONO EV. bl. PAKĘLPINSS 
DBATJOYSH8VAIDYBOS 

. 'JLDBBSAI.
‘ ,'JS . _ _____

•j PIRMININKAS L. Petrauskai,
■ 252. Gold SL So. Boston, 

VlCErPlRM.Atnbrcrtns, ; J 
MĖ/ 7*th Ht., So. Boutoft, Ma».

PROT RAST. — Julius Suviekas, 
111 BoavI’ii S t., So. Boaton, Alnas.

FM RAŠTININKAS X
171 < 5-th St, So. Boston, Maus 

KA8IERWŠr -t A. NaudŽlmij, v
885 B. Broatlsvay, S. Boston, Mart 

MARŠALKA — J.ŽaiklB, > 
' 9 <taflęld St, So, Boston, Mom 

Draugija lalko inilrlnklmui Juia trečiu 
iiakt^ąo vai

M. U—nė.

. MAHANOY CIT Y, PA.

Darbai čia eina gerai. Uždar 
biai pusėtini, 
koj' gyvena,
parapjos balius, 
atsilankyti. .

Lietuviai šautai-
Gegužio 14 d. bus 

Visi kviečiami:

Parapijonas.
t

NASHUA, N. H.

Šv. Kazimiero parapijos, choras 
pradeda smarkiau veikti ir nori 
parodyt, kad jie ne vien tik baž
nyčioj gražiai gieda, bet ir dai
nuoti gali. Tai dabar yra ren
giamas labai turiningas koncertas 
po vadovyste gerb. varg. Jono Ta
mulevičiaus. -Kaip girdėt, tai bus 
daug dainelią net iš Lietuvos par
trauktą; taip-gi šolių, • duetą, 
kvartetiĮ ir^dralogą labai juokin
gu. .Dalį pelno .skiria bažnyčios 
pataisymui^ JTai .gerbiamieji liė- 
tuviai-tes, malonėkit paremti ši 
koncertą, kad duotą pelno kodau- 
giąusia dėl bažnyčios pagražini
mo., Taip-gi choras, kviečia iš- a- 
nielinkės miestą lietuvius..

Vienas1 iš giedorią.

PHILADELPHIA, PA.

Stambus narys.

Marijona Uždavinienė įsirašė 
amžina ja nare, ir įmokėję Šv. 
Kazimiero, kataliliiš^os spaudos 
draugijos sustiprinimui. Už gau
sią paramą, tos dr-jos tariu, Tams
tai, didžios padėkos, ir pagarbos 
žodžius?.

. Kūn. P. Raščiukas.

ANSONIĄ, CONN.
-

Parapijinie susirinkimas galuti
nai nutarė pastatyti kleboniją, ku-. 
rios kaina numatoma apie 15,000 
dolerių. ",

Neseniai Čionai lankėsi kun. J. 
Narbutas, Vaikelio Jėzaus Dr. į- 
galiotinis. Papasakojo kaip Lie
tuvoje- veikia našlaičią prieglau
dos. Nors ant prakalbos palygi
namai ned,airg kas teatsilankė, te
čiaus našlaičią naudai sumesta: 
virš. 90 dolernj. . (Aukuotojai bu
vo skelbti kitoj korespondencijoj. 
Todėl čia jų surašo nededame).

Viso labo $90.24. Dar Mat. 
Jankus paūkavo aukso žiedą. Pra
kalbos ir paveikslai paliko labai 
malonų įspūdį. . ‘

Teta, tik ne ta.

TORRINGTON, CONN.

Nors gyvename gan tolimame ir 
apleistame kampelyj, tečiaus kar- 
-taisirmums-tenka--pasiklausyti 
gražią prakalbą. Neseniai čionai 
lankėsi kun, Navickas, neužilgo 
laukiame dailininko Žemaičio, p 
30 bak čionai lankėsi kun. J. Nor- 
butas. $v.. Vincento Dr? svetai
nėje Šis iš Lietuvos svečias, papa
sakojo apie veikimą didelios 
“Vaikelio Jėzaus” Dr., užlaikan
čios Lietuvoje našlaičią preglau- 
'dašTr mokyklas; ,pre .to ir pa
veikslėliu :gražią parodė.-Nors tai 
buvo darbo diena ir nedaiigiausiai 
žmojiią- teatvyko į prakalbas,' vis
gi “Vaikelio Jėzaus Dr.” našlai
čiams sumesta virš%34 dok Auka
vo: į .

j. Kašubą $3.00; M. špokas $2.- 
50, Vin. Raguekas $2.00.

■ Po $1.00: B Kriaučelis,. V,r 
KriauČelis;, A. Mikalauskas, ’O. 
Zavadskiene, D. Skrebulienė, J. 

■Vinickas, M. Miekūnienė, EI. Pra- 
škauskienė,. BAMeldažis, A. Mic
kus, D. Tiškevičius,^ J. Glinkevi- 
čius, A. Biliauskas. Smulkesniu 

, auką $13.75. Viso, labo $34.25. 
Svetainę suteikė Šv. Vincento Dr. 
tik už šviesas atsiskaičiusi $3.00, 
duonkepis .Kidulaš svečią pernak
vino ir pavaiisnb už “ačiū,” taip, 
kad “Vaikelio Jeazus Dr.” iš mū- 
sij peįnijo virš 31 dol. Tiesa, daug 
kas iš mūsą paabejojame ir neži
nomo apie rinkliavai reikalus dėl 
.to, kad daug kas apsigąvomė su 
visokiais “Šerą” agentais ir leng-; 
vo pelno ieškotojais. Taip kad: 
net ir geriausiam darbui duoti bu 
jomės.

portą vizoms įvairią kraštą, ir ■ 
taipgi bus išyengta daug nesma
gumo persikrausiant su bagažu ir ‘ 
tam panašiai.. Žymūs lietuviai y- 
ra kviečiami vadovauti tą cvkur- 
siją, būtent būti - jos kondukto* 
riais.

Klaipėdoj laivas ir keleiviai bus 
patikti Umted’ Statės Lines-atš-- 
tovybės Kaune ir Lietuvos val
džios-atatinkamą atstovą su ata- 
tinkamopiis ceremonijomis. Kurie 
galės ir norės, tai exkursijant£i 
aplankys Juodkrantį (S'chivar- 
zort) ir tėA Lietuvos jurej iV jnus 
praboąią vandenyse ir gintaro lop
šyje — nusimaudyt, ir' toliau 
trauks aplankyt Rambyną, Biru
tės kalną, ir kitas svarbias vie
tas/ ' Kurie s^dJTsis namo, galės 
važiuoti nieko nelaukiant — nuo 
laivo tiesiog pas saviškius.

—VisilmrrcniailOte važiuotiLiėtu- 
von šį metą, apsilankyti arba ap-: 
sigyventi, rengiatės ant 4 Liepos. 
Bus tai mūs' istorijoj atmintina 
diena. Linksma’ paskelbti ir tai, 
kad kaina ąei centu nebus bran- 
gesė; iš New Tprko į Klaipėdą tik
tai $107.00 trečio j klėso j, o antroj 
ir pirmojAdesose reguliarė prekė, 
pagal kambarius ir vietą.

Kas galite dalyvaukite šioj ex- 
kursijoj. Tuo jaus nueikite pas 
vietinį arba artimiausi Iaiyakdr- 
čią agentą ir Užsiregistruokite pir
moj, antroj arba trečioj klcsoj. 
Jei kur nėra vietinio agento-pa
ranku, tai kreipkitės laišku prie 
žinomą lietuvišką laivąkorčią a- 
gentą arba tiesiog -. prie ' United 
Statės Lines, 45 Bi*oadway, New 
York arba United Statės Lines, 75 
Statė Street, Boston, Mass.

Kas gyvas galįs valio Amerikos 
laivu su Lietuviška Exkursija j 
Lietuvos Klaipėdą. Bus tai tau
tos diena. ■ Nelaukdami nieko už
siregistruokite , ir dalyvaukite. 
Šios exkursijos nieks neužmirš^ 
kas joje .dalyvaus.

• *.
- Reporteris.

’-ltoBBU, S. H, ■ ,

■ Per kęno tai klaidą “Darb.” 
num. 51, buvo skelbta, kad L. D. 
S. 6B kp, susirinkimas įvyks ge
gužio 13 Tai klaida. Toš kuo
pos :SUsirinkimas įvyks gėgužia 20 
d.

Valdyba.

CUNAR
AR TURI GIMINIU ATVA^ 
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvienytu Valstfiiiikonsulgs Kaune 
dabar priima aplikacijas dėl paspor- 
tą visą kitą metą "ąuotos.” CUN- 
ARD patarnavimas yra greičiausias 
pasaulyje. Pasažlerlal su Cunard 
bilietais neturi. laukį ligai dėl to, 
kad Cunard laivas! apleidžia Euro- 
pą kas keletą dieną.

Cunard Unija turi padarius su
tartį .Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa- 
šažieriams per Ją pačią darbinin
ku^. Sutaupo jiems laiką ir išlaidas 
dėl to, kad prlvedfr-pasažierlusipriG^ 
pat laivo, šis patarnavimas veltui.

Dęl tolesnių- informacijų kreipki
te pas bile laivą agentą, arbu;
CUNARD LINE, 
126 Stato Street, 
Boston, Mass.

- ' Tel. Malu 2483

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS' 

811-812 Old South Building
■ 204 tVasliington. Street

BOSTON, MASS.
Valandos: 9 A. M. iki'5:30 P. M.

Gyvenimo vieta
10 WlNTHE0P SteEET, EAST Boston 

Tel. East Boston 152—J.

9
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UNITEDAMERIG
JOINT SSAMIdi

HAMBURGAMERK 
Trumpiausias susis 

BU visoms dal 
-------- Lietuvą

. Savaitiniai išplauk 
Pler 86, Nortū Rtv 
St„ New York, 12 y? 

Kajutos-su 2, 4 ir 
ant visą laivą. Di 
gymo kambnrhi, st. 
pasivaikščiojimo de 
rlgmi 3 kliasnl. A 
isi[Qunt Clay/’ * 
uBayern, "ilount (fa 
"'T^uringla" yra sp< 
kajutą, i

Nauji triją šriubi 
“Resolute,? ^Itetiai 
aAlbert Ballin" pat 
tmos, 2«ros ir 3-člos 
sažieriams.

BNITED AMERI 
ELNES,

39 Bi'oadvvay, Ne 
arba autorizuotus a

>•
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.. DEDHAM, MASS.

. Latvis paremFšv. Kaz. Dr-ją.
Labreiiz dalini Stiitz, įsirašė me

tiniu nariu ir įmokėjo $2.00. La
ibai, ačiū! • . .

' , Kun, F'. Kaščiiikas.
260 E. Main St., . _
Amstcrdam, N. Yi .

. WORCESTER, MASS;

Šąjungietės darbuojasi . * ' • - • > ‘

• Moterų Są-gbs 5-tos kuopos įvy
ko’ mėnesinis sitsirinldmas gegu
žio 7 d. Iš raporhį paaiškėjo, jo- 
■ąei sąjungiatės smarkiai rengiasi 
prie įū d. gegužio, tai yra Moti
ną Pugelbimo Dienos, Tą dieną’ 
užpirko šv> mišias ixuvisos narės sn 
ženklais ir\ožėmiš pasipuošę, ’eis 
prie - švš . komunijos in • corporo. 
Taip-gi^iitąrta papuošti Dievo 
Mothujjultorių stį’ gėlomis. Ui 

: vakare rengiama didelės’J prakal- 
-bos ir (koncertas, yra sukviesti: 
ir. prisižadėjo garsūs kalbėtoja^ 
.Dar-pirmu kai'tu kulbes AVbrees- 
toryje, neseniai sugrįžęs- iš Lietu
vos Dr, J. G. Landžius iš ’Š'o^Bns- 
ton, Mas& Viotiniai kalbės gorh. 
kun. Jonas J« Jakaitis ir advoka- 
tas A. ArilcriH. Taip-gi solisčių-tų 
atvyks K visos Naujos Anglijos, 
Tad viri kuria norite

Lietuvos Šaulių Atstovas 
A.- .Žemaitis rodys kinta
muose paveiksluose lietuvių 
sukylimą Klaipėdoje ir lai
kys- prakalbas šiose vietose

Gegužės 12 d., Philadelphia, Pa. 
. >> *^i3 *’ ' ’’ ■ .. n

V--4

Gizelis.

(Adv.) •
4

I

Net ir kūdikiai pastebi t,
Ir yra tąip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus- 'v~

tą pleiskaną mirtinąjį priešą—ir jttsą 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Į^uįfles pagelbės jums visuomet ją 
.tokia užlaikyti, Švari galvos oda užlaiko plaukus pui 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos,.-
Nusipirk!to bonk.j Iinfles savo aptickojO’tiaudio už C3ė., arba priaiąs 
pašto ženkleliais tiesiai, į labaratori ją. ' •

F. ,AD. RICITT.ER & CO.
104-114 So. 4th St. Brockiyn, N. V

••

*
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EXKGRSIJA Į KLAIPĖDĄ
.

Labai įdomią exl<ursiją Ameri- 
: kos lietuviams rengia Suvienytą 
Valstijų laivynas — United Sta
tės Lines. - Ęskursija bus ant 
“Ijcviatlian” > buvusio vokiečių 
laivo “ Vaterland? ’ Šis laivas y- 
ra naujai pertaisytas; ir tik peiv 
taisymas' jo. apsiėjo, suvirs $8,500,- 

: 000.00. Yra tai naujausias, 'di
džiausias ir greičiausias laivas vi
same pasaulyje. Išplauks jis pir
mu kartu iš Nmv York su “Lie
tuvių Eskursija” Liepos (July 4), 
.1923. metuose. . .

Laivą “Leviathan” Southamp- 
tone, Anglijoje pasitiks mažesnis 
laivas, nes Šis okeano milžinas į 
Klaipėdą plaukti savo didume de
lei negali.- Visi lietuviai pasažie- 
riai btiš ant mažesnio laivo ir. ta
da plevėsuojant Amerikos ir. Lie- 

; tuyos vėliavoms, plauks tiesiog į 
Klaipėdą. Bus tai svarbus nuo* 
tikis, mūs-Išeivijos ir tauto gyve
nime;.Amerika pripažino Lietuvą 
de jure, ir dabar jos laivas apsi- 
ląnkyš’ Lietuvos vandenyse ir sa
vo apsilankymu uždėa pripažini
mo žymę kad Klaipėda yra Lietu
vos langas į pasaulį.,
, Kskursijojo dalyvaus daug žy
mių Amerikos lietuvių, jų tarpo 
advokatai, daktarai, vertelgos, iv 
darbininkai. Kas nori'gali va- 
vanoti pirma, antra’, arba trečia 
klesu. Važiuojant tiesiog į K|pi* 
pėdą bus sutaupyta,daug-pinigų, 
kurie .yra mėtomi visokioms .pas-

r

1»

, 'V

t

A t

Pranešu, kad jau aš atidarau savo ofise Real Ėst
• .. ’ , - - . -*

, shyrią ir maloniai patarnauju juriome arba' par

vime .stubą, ūkią (fariną), krautuvių, ir šiaip kit

Sė dalykuose, kas tik rišasi su.Beal EstaM 4 AŠ 2 

devynlmetai kai esu pramonėje ir turiu įtekmę’ it . 

žmonių. Tai-gi esu tikras, kad turėsiu daug kliji

T

> tų(kostumerlų) ką jr prašau nesivėluoti su pat 

vimu untpardavimo, jeigu norite parduot stabą
. ...... ————-------- —-----------—

ūkę, nes kaip tik dabar laikas, pirkėjai laukia..

14 ” Trenton, N. J? 

.15 ” Paterson, N. J, 
16 Newark, N. J.

• 17 ” Eliząbeth, N, J.
„ Šaulių atstovo adre- 

: ŽEMAITIS, 38 Parį?
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JONAS P. VAITKUS, 
Not&ryPublic

I - ■ ,

J >1
K

? REAL EfSTATE
i --------------------------------------——

♦♦♦ 
i
i
T t 
t
T
YY 
T 
T y 
T
Ti-Y i 
T’ t
t 
t •
t 
t 
T 
T 
Y-
Y ‘Y t t
X- jau vMems MoTeesteT^G įfetu\ųaws yra žmuinarY vakorčių ir■ sftmtimo įiinigą įXietuvųj vieųck aš įir iiorįu kad m

. ilžnHTŠtūųiėte kadsiaubiu pbiigm peV jbiėįuvių J?rekyfes Bendrovę, km

I
 visuomet teisingai pattmūja'.ir stačia:' pigiau negu, kitos įstaigos ir greit Lii 

t^oje išmoka, Galita siųst litais arfa doleriais. Kas norite' atsiimti gta

- nes iš Lietaus, tai aš padaranr tam reikainigus doktatais ir iižtilata^km 
savo laiku gaus leidimą Fažtat į Sdvifaytas Valstijas. VaMdojantiemsį Įde 
tau padarau kafedgtų atgal šūįrį^tį ir pagelbsBf gavime Ide
- . , /taus ‘p^riš Iiietavos Atstovybės^ * . .
Visais reikalais kreipkitės šįuo antrOis

JOHN P. VAITKUS201 MUlbury St.. W«Įrcest«,
4 • , - • •. ; '
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1 C. VALDYBOS
. SUSIRINKIMAS.

gūžio 15 d. 7:30 . vai. 
^Baj’biniuko” name y- 
ieeiami visi jĄM Ceą- 
ddybos naudi ateiti šil
imam Yra svarbu vi- 

~ " dalyvauti, ne?r bus' kai-
bąiut apie, būsiantį seimą.

’^-r.
4

J

Centro RaMininkas.
■ .......... .________,.._s Į

’E’Į’RO DARAU.

M
' Gegužes 2 d. š. m. šv. Pet-. 

/ To bažnytinio choro buvo me- 
k^iesiiife susirinkimas. 'Susi-Į

> rinkimai! atsilankė ganą. 
skaitlingas būrelis narią.Sit- 
Sirinkimą atidaLA pirm.- AL - 
Valatka. Komisijos išdavė 
raportą iš buvusio baland. 9 
d. choro bal i aus. Pasirodė 
kad pelito liko ^130.00 su 
centais ir visas yra paskir- 
tas Vargonų Eondan. Cho
ras išreiškė visiems didžiau
sią padėką,* kurie prisidėjo 
prie rengimo baliaus ir au
kavo iš valgią ir gėrimą. Šie 
krautuvriinkai aukavo:: J. 
Valiackas, J.- Sakalauskas, 
J', ir K. Petraičiai, P. Vait
kevičius^ P. Bušmanas, cho- 

. ristas K. Vasiliauskas, J*. 
Geležinis, P: Nemeikiš, P.

. Malinauskas, Strand Mar- 
, ket, IClondyke Market. Cent- 
į ral. SpaPafartina, kad Iįe* 

: tuviai minėtus krautuvnin- 
kąs-ir-gi nepamirštą.' 

;Taip-gi širdingiausią ačiū 
-choras /’ taria . gerbiamoms 
šeimininkėms poiiioms Duse, 

... yičienei ir Navickienei, Sku- 
. clurieiiei ir P. Karbauskie- 
nei. Taip-gi choristams ku- 

. rie daugiausia dirbo: pane
lėms’ Onai Račkauskiutei, 

------------------- 1——..—

t

s

g SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY
BE • .
B PAVASARIS PRAŠVITO. ■to*
g • Dabar, kuomet saulute aiikščiaus pakilo ir sutir- 
g pino sniegus, yra patogiausias .Malkas pertaisyti ir ' 

numaliavoti stubas, niiva- SI 
nišiuoti rakandus ir išbal-S 
'tinti kambarius. M

BUK PATS PENVERTS ir Rie-^1 
;cnttiiibas( Jsųmūntok-’ ntttlmsl • lftlkų=gl 
prie suvo stniios. Ateikite pus mushsal 
o mes parduosime tavorų ir niiaiš-Sl 
tįsime kaip j is reikia vartoti.. Or-Sj 
(ieriits pulaliime telefonu ir prlstn-^j 
tome tavotų į- namus. Viskas at-^ 
liokajui greitai Ir pigiai.

REIKALAUKITE KAMPELIU. § 

|RDWAR£'WwT 'fl 
g 317 WEST BR0ADWAY, 'SOUTH BOSTON, MASS. § 

§ : Telephone So. Boston 167—W. S
BĮ 1 ' ■ ”* inlaaasBaBaaBsaBisiBfiiaa!HMiaagassfflisia!?®^

[

r

REIKALINGAS JAUNAS 
. VAIKINAS 
virš 16 m. amžiaus mokintis 
spaustuvės darbo,-, Kurie 

. ihylėtą tokį darbą lai atsi
šaukia pas ■

“DARBININKĄ
366 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

>?

daugiausiai tikietą pardavu
siai ir su darbu daug prisi
dėjusiai,. Al.RTiČ'lfaiiskmteŲ 
M. Tnmeniutci, S. Ravo- 
laitei, G. .Sadauskiutei,. M. 
Duševičiutei, V. Valatkai, 
K. ITovilaičiui, 1\ Miliui, V. 
Savickui, J*. Diliui • ir ki-* •
tiems daug , triūso padėju- 
siems surengime baliaus.
t Komisija renginio kon
certo, kuris bus gegužės 20 
d;, 1923 pranešė kad tikietai 
jau .padirbti ir choristams 
išdalinti. Geistina, kad vi
si iškalno pasipirktu ir rem
tą šį-’konėCmtą pagal' išgalės, 
nes jo'pelnas yra skiriamas 
naujiems vargonams.

Toliaus_ buvo skaitytas 
laiškas nuo L. Ik -S. Naujos 
Anglijos, apskričio su už-, 
kvietimu į jit. rengiamą ge
gužinę, kuri bus gegužės 30 
d. Nutarta važiuoti visiems 
kaipo svečiams be programo.

• ■ *

• Korespondentas
t

. Prierašas. . Labai gaila, 
kad So. Bostono Choras at
sisakė dalyvauti LI)S. N. A. 
išvažiavimozprograme.Munis 
tiesiog nesuprantamas kai- 
kurią ’ choristą tame reikale 
pasielgimas, kurio dėjo pas
tangą, kad programe neda
lyvauti- ■ .Tiek to. Gegužine 
vi stiek įvyks; nors vienu 
choru ir bus mažiau. progTa^ 
mo, bet lai choras atsimena, 
kad ranka ranką : mazgoja,” 
kad abi baltos būtą.

.’ ReeL

TRIJŲ AKTŲ DRAMA
Nedėlioj,:

RAŠTAS ANT DANCiĄUS |
Bostono gyventojai gegu-■ 

lio 4 ir paskui lf ciienomis j 
pamatė, raštą ant dangaus. I 
Xpač gerai pavyko parašyti I 

pastarąją dieną. Raštas skel- J 
be ne pasaulio pabaigą/ an- 9 
ti-kristo gimimą ar kokią ki- » 
tą panašią naujieną, bet‘i 
skelbė Luęky Strike, tai yra | 

tam tikros rūšies nįgare.tus; į 
Paraše tuos žodžius orlaivis 
taip raityclamosi ir. leisda
mas dūmus, kad padarė mi
nėtus žodžius! Parašyti tru- 
ko apie S minutas. Po ke
lią, miiititu dūmai išsisklai-

PIKNIKAS.

«• k’J

P:..L« K Keistučio^Ha; 
gegužio'30 ■ d; turės, savame 
darže piknilaj. Bostono or
ganizaciją. prašome tą dieną- 
pramogą nerengti, o reng
tis į niilsii pikniką. -

. Vctlčli/ba.

Telephone South. Boston 3520 
Namų Telef.r Aspinwu.ll OaSt

. ADVOKATAS

A. 0. ŠALNA (SHALItt)
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu
Cornell University su A. B. 
G. Washingtoni Univ. su LL.B. 

“DARBININKO” NAME
(antros lubos)’

366 W. Broadway, So. Boston.

Iš GANDRO DARBUO
TĖS.

Dr. Landžius “introduei- 
no” gandrą po nmn. 9.1. Sil- 
ver St. Povilo ir Onos Ka
linauską šeimynoj. Ši vešu 
pavasarį vis dukterys, tai ir 
šičia gandro dovana buvo

LIETUVIŠKI ŠOKIAI
RENGIA S.,L. R. K. MOTERŲ

SĄJUNGOS 22 KUOPA
’ Cambridge, Mass.

ISUBATOJ, GEGUŽĖS 12 D
I 1923 m,- •

MALTA HALL.
40 Prospect St, Cambridge/ Mass.

į Pradžia 7 :30 vai. vakarė.
I Tad-gi gerhiąmk’ji-mDs seni ii»I jauni kam gyyna, kviečiame visus
I atsilankyti, nes mes užtikriname
I kad būsite pilnai pa(taikinti. ‘Nu-
I zika tai bus geriausia, Gros viso-
I kius lietuviukus šokius, Pelnas busį skiriama fjyirimįM^ M /' x a Ąį yįame'Vius aWįfi iVpapemWšį'nifi-' ’ \j\i 7 ’ X; ' 

sij užmanymą, nes jžangii.mebran- r
,ąi, tik 35e, '

- . Kviečia RENGiMOSV

- *

20 Gegužio, 
BR0ADWAY

SOUTH BOSTONE. MASS. I 
J \progbam4 išpildys solistAIi ch6jiasM I 
* Simfonijos prchestra 25 Muzikantų Į

Vadovaus Komp. M. PETRAUSKAS | _

' ‘-VELNIAS IŠRADĖ.TAE”’ visiems, yra 11 DRi R» J. DORmAH 
-~^Hgeidus-piąnaty-tĮMeIto^adj2etaLp4^^ll|____XfOTAUSKASj0__^i 

taiko tokia proga gerus muzikalius veika- I I D £ M £ I 8 T A, f.
. * Ims pamat\’.t i ir pasigerėti lietuvią daino-| | -

... .. b • | | 70BMBlaSt., Montenol lfiMi.
mis irąu muzika. I |I I . (K*mpM Broad SŽ.)

. Svarbią rolią solistai yra pakviesti-iš lu- I j BrocktoM 
tą įmestą. \ Į ® ' '
Kurie norit pamatyti gyvi būdami praga- II

' rą ir velniuką,-..kuris išrado degtinę ir po I 

šiai dienai degtinę ragaudami žmonės, ten-1 
ka pragaro gelmėn. Juoko irsmgamno iki I 
valiai. Laikas patogus.. . I

Kviečia visus “GABIJA.” I
• c “■______ • _______ _____ _M

1
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Pirkite tįkietus iškalno.. Sėdynės rezervuotos. Ga- I 
• Įima gauti pas “Gabijos” narius. , I

«

TeL So* Bo«toa 2488 IĮ

[ DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS.
Gydo aitrias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų. Egzami
nuoja kraujų,spjaudalui, šlapumu 
,lr tt. savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimui laiškai* kitur gyvenan* 
tiems. Adresas:

506.BROAD  WA Y, 
BOUTH BOSTON, MASS.

((Kampas G St. ir Broadway)' 
VALANDOS: 9—11, 2—4, 7-^0

REIKALINGAS DARBININKAS lie- ’ * Į
suprantantis tų darbų. Blaiviam ir 
teisingam darbas ant. visados. Užmo
kestis gera. Atsišaukite-šiuo adresu:

S, ŽYDELIS,
25 Lomeli St., Middleboro, Mass. 

(12)

__ ..r « to-.•< •r,v ’4>r-4 Kr/Ll\.ALjL^<tAt> VA1vJ5aJ3ĮxAa\A.o • ne*
FIELD D Al—BAZAR-AS.-tuvių koopei-atyyiškon bučernen, gerai

Cambridge, Mass. — Ge
gužes 7, vakare prasidėjo 
lietuviu Nekalto Prasidėji
mo Panos Marijos parapijos 
didžiulis . bazaras- lauke — - 
Cambridge Eield. Bazaras 
tęsiasi per visą savaitę va
karais. Žmouią ateina ne- 

e rnąžai. Per pirmus tris va- 
bažnytinčj svetainėj ]<arus netoli po tris šimtus 

doleriu buvo įeigą kas vaka
rą. Paskutinius sekančius 
trius, tikimasi daugiau įei-/ 
gą turėt. '

J

Aplu't lietuviu ateina daug 
ir kitokią tautą žmonių, nes 
.•kiekvienas nor Šį bei tą gau- 
ti-laiiuoti; o čia visiems ge
ra, proga už dešimtuką gauti 
$4.00 ir $5.00 vertės claiktą.'

VISLTOMENEI., fe
‘ šiv.. Petro Bažnytinis cho- ... v
ras rengia milžinišką.-kon
certą nedėlioj, gegužio 20 d. ■ 
š,. m. -i 
7:3() vai. vakare. • .

Pelnas yra skiriamas, var • 
goną fondui. ■

kerbiamieji,, visiems yra 
gerai žinoma, kokiame pa
dėjime mūsą vargonai dabar 
yra, todėl visiems parapijo
nams reikštą sukrusti ir pa
remti aukomis arba. remti 
vakarus, kurie yra surengti 
tam tikslui kad padėjus grei
čiau įsigyti naujus .-vargo
nus.

Užkviečiame visus kuo- 
skaitliu ginusia.

.Rengimo Komisija.

.1

jffluCE

t
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“TURTO NDRMA”
♦

. Knygutė yra didelio for
mato (5x10)o 68 pusi., popie- 
ros viršeliais.

Kaina tiktai 45 centai; 
Agentams, nuleidžiama 40i%i.

Reikalaukite pas: 1
. KlU^jxiNKĄŠ’’ ‘...

t

REIKALINGA MERGINA 
Mokanti vartoti l,typewriter” mašinėlę, 
dirbti pirmos klesos ofiso darbų. At
sakančios si]lygos; užmokestis gera; 
darbas ant visados (permanent). At- 
sišaukdamos rašykite angliškai, pa
reikšdamos: (i) kiek metų amžiaus, 
(2) Kokį darbų dabar dirbate, (3) ar 
turite patyrimo (esperięnce) ofiso dar
be, (4)- kiek ir kokioj mokykloj .mo
kinosi, ir (."I kokių kitų- kalbų prie 
angliškos gulite vidutiniai vartoti. L. A. 
P, O. Bos 3039, Boston, Mass.

e” mašinėlę,

. VARNIŠIUS, //!

LEAD

t ' it 

;■ ALIEJAI

GELEŽINIAI 
DAIKTAI 

if< | 
IJ MOLINIAI § 
V INDAI j 

-• • i =======1 
1 - v N'./’. - i| -BŪK TIKRAK VARTOTI atBTjf DERBV f 

‘y'' MĄimky MALIz\V4; <_ ’ ■
* ' . - * ’ »

Mes taipgi turimo .ganėtinai geįežiuią, viclnmp šŠc* ; 
liną,: moliniu daiktą ir abeįnai visokio nanui putai- . 
symui materiolo. . f < v M

W. P.PERNAVAS
'■C ' -t ■ M ,

BOflTHN MA8B.

r

16 Metą South Bostonu

• BIZNIERIAI, GARSINKITeS Į 825

DA—E’ l ŪR. M, V. GASPER
PARSIDUODA 24i namai Rosbury: S' (KASPARAVIČIUS) 

1-as yra G-šių famllijų, Įeitas — 4-riiį r - lAUdnal perkėlė ofisų po Hu 
l’amilijų; abu parsiduoda po $14,0008 H ^25 Bboadway, So, Bostott. SUm, 
Yra prie didelio parko ir didelis šmotas „ __ Vulanaoii
žemės. Lengvos išlygos. Truštas turi Nuo 10 |ki 12:80^ryte lr nuo 1;X)
greitai parduoti. ‘Atsišaukite pas J. | ila 8 iriiio 6:m) iki9 v. vak, 
STUKAS, 184 Vuilnut Avė., Rosbury. Ofisai uždarytas subatoi vakarai* 
Tel. 5737—-VR Roxbury. (12) ir nedėliotais.

Titrl būti greitai parduota čeverykų L 
taisyklė su visomis mašinomis ir rel-įf 
kalingais intpisymais.'Yra taipgi krau- n 
tuvėlė vaikams čeverykų ir tavoro. Vi- r 
sas biznis gerai išdirbtas Ir norinčiam H 
duona pelnyti, darbas ant 'visados.!i 
Parduosiu labai pigiai, nes esu silpnos Į! 
sveikatos, ir negaliu apsidirbti. Gali ’ 
pirkti ir visai neprityręs to darbo. At* L 
sišuukite tiesiog pas savininką į

■RICHARD YARMALAVICIUS e
37 Artlinr Street* Mentello, Mass. L 

(121 į

1

Tel* So. Boston 270
REIKALINGA MOTERIS prie na

mų ruošos. Lengvas darbas ir ant vi
sados. Valgis ir kambarys. Atsišau
kite šį nedeldieni nuo 9 iki 12 ryte ar
ba vakare nuo‘5—9 ant sekančio ad- __ _______
reso : 12 Lęring St., So. Boston, Mass. Boston, Mass.

. ”• (12) .

PARSIDUODA štoras-groceme.-Biz- g I 1& * f* HftELIITl I II fl ' 
nis išdirbtas per ,1.1 metų. Lietuviu g J, HIAtl'UulUlLf ffll'Ul 
gyvenamo^ vietoįĮ. Y imuosiuLietuvon S 1
ir greit noriu parduoti. Kaina pigi. Ad- H .Galina. tttikalbStf ir 
resas: A. .TASELIUNAS, 2^9 D SU.So.'IH . Oiiso VuAltpoSt

Tel. So. B. I3S3—I. f ffi Bytaiii lkl P vai. Po pietų nuo l—Ik 
(la) g Vakarais nuo 6 iki 0.

____  ___ ... -- —-------- g 611 Broadway, 8o.

Knrie nem^t w mes | SOOTH BOSTON’O .PIRMOS KLESOS VALGYKLA^ MAMBOMIS<!♦

kermošią vedame, kviečiame 
ateiti ir savo draugūs atsi
vesti;/ grįždami namon su 
pilnoms, rankoms ’ džiaugsi
tės.

Sukatoj orui 
pradėsime tuoj po pietą,* 
sis iki 11 vai. nakties., Po- 
piet .bus'vaiku pramogos: 
lenktynes ir kitos įvairios 
žaismės. .

Dideli ir-maži ntąiraleislp- 
te šios progos. - Visi ateiki
te. Daugiau tokios negreit 
regėsite. . ‘

W Boston 27 > Mass j ' >'

i
Z

v* i
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T

leidžiant

i

UETUVIS GRABORIUS
■ .. , 5 r ’. ‘ _ - . • v i 11

. Minoini-prfiąešu vietos ir . I 
apielinkės lietuviams, jog * o 
laidotuves aprūpinu : koge- 4 

Iriausiai k Už pigiausią.kai- t 
■* mj negu kiti, į apielinkiiį - ( 
miestukus važinėju ir už tai. | 
nieko netoliuoju. Dienų įr į 
naktį KręįjjlcitGš šiuom ant-, į 
jatut - S

. & AKUNEVIČIŪS, 
2158 W. Bęoadjnk ,

Ottlce 38L. Gyv . Tek Ž024-J.
v

• ’ ■■ -. t

’ - •St

A

>
A

X 
T

■ v TLietuvi ir lietuvaite! Mes turime skaniausią. 
lietuvišku ir amerikonišką valgią. Mes esame tik- 

ĮtĮ ri, kad Tamstos pas mus atėję, paliksite mūsą pa- 
.A tarnavimuuižganediąti. • ' . A

. Taigi lietm-iai REMKITE SAVUOSIUS!
A Natiji'Savininkai’ ■ $

.. ■ . S TRĄNI)t EITNGĖ . .
A 3(R Broadvuiy, <..•■ 'Soūtk Bostoii, Mass.tC

»

PADIRBU AKINIUS. ;
Žemiaus paduodu 

•syiuptaDius kuriuos * 
pagimdo nenormalis- ■ __
kos akys: nematymas, kreivos a- 
kys, ‘pavargusios- k skaudančios 
akys, fešgimas a^arą, sausos akys, . 
trukeiojiuias akies ir. blakstieną, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, ; 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervą 
liga, -negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokių nesmagu- 
nu). Prašalinkite priežastį ir bū- 
site sveiki. Visuomet ^ pagelbės . 
jums ...

J* L. PAVAKARIUS, O. D. a
AKIŲSPECIALISTAS

377a Broadvvay, So. Boston, Mass. 

rniE"

ADVOKATAS
414 Broadway, So. Boston.

Tel. S. B: 0441.
L* A

GYVENIMO VIE®A:
275 Weėt. ayk.v ^Ewwxvm.e, mass.

Tel.'W« Nėivtou 1463—

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima
Be jos trtc.’t iiėgelifltč

Įr augti paslsefčliiiuo&e.. 
Kada mes šėrsanie. tai musų 
svarbiausiu .dalyku yra gautl ge- 
ras Ir sumanus-dnktmms, kuris 
žino, kultinis kelinis sugrųilnU 
niurna sveikatų, • ’
AS gydau miujas taipgi lė: W*e 

. seniausias Hmm per daug metų 
iv -tušui mimo ilgas pniRtįtaivK 
nms &mdldi< mano .pagydyti lt* 
gas ir sngrųžntl mmm pacientams 
gerų, sveikatų labui trumpu linkį,, 
lengviausiais budais ir piginu.

M^-RAY NAUDOJAMA TIK REIKALUI ESAtfilt

I atmio ofisas turi visus Įtaisymus, kaklų tlltgydynml reikalingi^ Tat- 
jjl lieptiisant, kiiln sutiki liga, iv kulp Ilgai sergi, te krūp dnug sykių hm : 
vai nepasisekimo atgavimo^sveikatos. Aš. pasivengįs. paradyti Jitmš, 
ką Uš galiu padaryti, jeigu Jus nmn pnvesjt^sftve-gytlytt, AS gydau 
muitus kitų ligų .ir gailu ,ius pastatyti unt niiujo tato, fctirfe Sus ves 
pelo ISgUlmo—svellmtos, kokios esate vertas,.. "

-Jifąfto tiitttytiia KuiiiuĮš yru Labai įtenios-ir hcttfft’t •
- Ai A’ehftu Mokesnio Už Fatarimisl ■/ ; *-

DR. MORONEY
“ “v-
Ofito vai: d ryt iki 8 vak, kasdien—Ned«i «10 ryt, Ha i v. pa ptėt
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F. J. REYNOLDS, M. D
Ofiso Valandos;: '

RytaisTki 9 Vai 
Po pietų nuo 2—4^ 

. Vakarais nuo 6—9;
NeMiomia nuo

Mkin 8t, ATHOL, BUSa.
■ ■ ĮĮlglį ■ ■ ■ įį H.H į
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